
 

AM\1119845FI.docx  PE598.533v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.3.2017 A8-0060/33 

Tarkistus  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. korostaa, että yhteisötalouden ja 

yhteisvastuullisuuteen perustuvan 

talouden piiriin kuuluu nykyisin yli kaksi 

miljoonaa yritystä, joista 180 000 on 

osuuskuntia; korostaa, että 

yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen 

perustuvan talouden ala työllistää yli 

neljä ja puoli miljoonaa ihmistä unionissa 

ja tuottaa yli 10 prosenttia unionin 

BKTL:stä; kehottaa tukemaan ja 

yksinkertaistamaan edelleen 

yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen 

perustuvan talouden rahoituksen saantia 

erityisesti laajentamalla olemassa olevien 

ohjelmien ja rahoitusvälineiden 

soveltamisalaa EU:n ja jäsenvaltioiden 

tasolla sekä pyytää uusia konkreettisia 

toimenpiteitä, joilla voidaan edelleen 

edistää ja laajentaa osuuskuntien ja 

yhteisötalouden yritysten malliin 

perustuvaa taloutta, sillä tämä malli on 

edelleen aliedustettu ja alirahoitettu 

verrattuna muihin yritysmalleihin, vaikka 

sen osuus BKTL:stä ja työllistävyydestä 

unionissa on tärkeä; muistuttaa 

yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen 

perustuvan talouden roolista kestävän ja 

älykkään kasvun vahvistamisessa, 

kunnollisten ja kestävien työpaikkojen 
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luomisessa sekä yhteenkuuluvuudessa ja 

yhteiskunnallisessa integraatiossa; 

korostaa, että yhteisötaloutta ja 

yhteisvastuullisuuteen perustuvaa taloutta 

olisi tuettava enemmän ja niiden 

käyttömahdollisuuksia olisi parannettava, 

ja painottaa myös, että ala on merkittävä 

sosiaalisten, terveys-, koulutus-, 

ympäristö- sekä energiantuotanto- ja 

jakelupalveluiden tuottaja; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Tarkistus  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) 

merkittävää roolia ja mahdollisuuksia 

vähentää Euroopassa yhä olevaa 

investointivajetta ja antaa arvoa tähän 

mennessä saavutetuille myönteisille 

tuloksille; pitää myönteisenä komission 

ehdotusta pidentää ESIR-rahaston 

voimassaoloaikaa vuoteen 2020 saakka, ja 

katsoo, että rahaston toimintaa ja myös 

täydentävyysperiaatteen ja 

maantieteellisen tasapainon soveltamista 

olisi edelleen parannettava ja että tältä 

osin lisätoimet ovat tarpeen; painottaa, 

että ESIR-rahastosta rahoitetut hankkeet 

on valittava laadun ja kysynnän 

perusteella; pitää myönteisinä komission 

aikomusta vahvistaa Euroopan 

investointineuvontakeskuksen roolia 

entistä kohdennetumman paikallisen 

teknisen tuen toimittamisessa eri puolilla 

EU:ta ja parantaa maantieteellistä 

tasapainoa; kehottaa komissiota myös 

analysoimaan säännöllisesti ESIR-

rahaston lisäarvon arvioimalla rahaston 

vaikutuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Tarkistus  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. korostaa, että unionin talousarviota 

olisi käytettävä antamaan etusija 

todellista lähentymistä lisääville toimille, 

jotka perustuvat sosiaaliseen kehitykseen 

ja kunkin maan mahdollisuuksien 

turvaamiseen ja edistämiseen, 

työpaikkojen luomiseen, luonnonvarojen 

kestävään käyttöön ja ympäristön 

suojeluun niin, että pyritään aitoon 

taloudelliseen ja sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen ja hylätään 

makrotaloudelliset ehdot; ei hyväksy 

vakaussopimusta, talouden 

ohjausjärjestelmää eikä Euro Plus 

-sopimusta, jotka perustuvat sekä unionin 

että jäsenvaltioiden tasolla hyväksyttäviin 

ja aina vain jatkuviin talouden 

säästötoimiin, sillä ne syventävät nykyistä 

talous- ja sosiaalikriisiä etenkin maissa, 

joiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne 

on hyvin vaikea; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Tarkistus  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 a. kehottaa luomaan tukiohjelmia 

jäsenvaltioille, jotka haluavat neuvotella 

euroerosta sillä perusteella, että niiden 

osallistumisesta on tullut kestämätöntä; 

katsoo, että tällaisilla ohjelmilla olisi 

tarjottava riittävä korvaus 

yhteisvaluuttaan liittymisestä 

aiheutuneista sosiaalisista ja 

taloudellisista vahingoista; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Tarkistus  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

13 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 b. kehottaa tukemaan 

hätäsuunnitelmien avulla niiden maiden 

talouksia, joissa on toteutettu troikan 

toimia, jotta voidaan tarjota 

rahoitusvaroja ja säätää tarvittavista 

sisämarkkinoiden toimintaa ja yhteistä 

toimintapolitiikkaa koskevista 

poikkeuksista; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Tarkistus  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. pitää myönteisenä muun muassa 

sisäisen turvallisuuden rahaston ja 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston asemaa muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin seurausten ja 

vastaavien humanitaaristen haasteiden 

käsittelyn välineinä ja vaatii näiden 

rahastojen osalta riittävää budjetointia 

tulevina vuosina; tunnustaa jäsenvaltioiden 

välisen taakanjaon periaatteen 

merkityksen rahoitettaessa toimia, joiden 

avulla pakolaisista pidetään 

asianmukaisesti huolta; pitää myönteisenä 

myös oikeus- ja sisäasioiden alan EU:n 

virastojen, kuten Europolin, Euroopan 

raja- ja merivartioviraston, Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO), 

Eurojustin, perusoikeusviraston ja eu-

Lisan roolia, ja pyytää tässä yhteydessä, 

että ne saisivat tehtäviensä hoitoon 

enemmän määrärahoja ja henkilöstöä; on 

ehdottomasti sitä mieltä, että EU:n on 

investoitava enemmän rajaturvallisuuden 

vahvistamiseen ja rajavalvontaan, 

lainvalvontavirastojen ja kansallisten 

viranomaisten välisen yhteistyön 

tehostamiseen sekä terrorismin, 

radikalisoitumisen sekä vakavan ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan 

14. korostaa, että muuttoliikkeeseen on 

sovellettava ihmisoikeuksiin perustuvaa 

lähestymistapaa; ei hyväksy sitä, että 

EU:n politiikkatoimissa keskitytään yhä 

enemmän palautuksiin, säilöönottoon ja 

rajavalvonnan ulkoistamiseen, mikä 

vaarantaa ihmisoikeudet; pitää 

myönteisinä turvapaikka-, maahanmuutto- 

ja kotouttamisrahaston kaltaisia välineitä 

autettaessa jäsenvaltioita vastaamaan 

maahanmuuttajien, 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

tarpeisiin ja vaatii tämän rahaston osalta 

riittävää budjetointia tulevina vuosina; 

tunnustaa jäsenvaltioiden välisen 

yhteisvastuun periaatteen merkityksen 

rahoitettaessa toimia, joiden avulla 

pakolaisista pidetään asianmukaisesti 

huolta; pitää myönteisenä myös oikeus- ja 

sisäasioiden alan EU:n virastojen ja 

erityisesti Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston (EASO) ja 

perusoikeusviraston roolia ja pyytää tässä 

yhteydessä, että ne saisivat tehtäviensä 

hoitoon enemmän määrärahoja ja 

henkilöstöä; 
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parantamalla kotouttamistoimia ja -

käytäntöjä, varmistamalla 

tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja 

takaamalla asianmukaiset 

palauttamisoperaatiot sellaisten 

henkilöiden osalta, jotka eivät ole 

oikeutettuja kansainväliseen suojeluun, 

kunnioittaen kaikilta osin palautuskiellon 

periaatetta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Tarkistus  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. painottaa, että sisäisen turvallisuuden 

rahaston (IFS) nykyinen budjetti (noin 

700 miljoonaa euroa sitoumuksina) ei 

riitä kansainvälisestä terrorismista 

aiheutuvien turvallisuushaasteiden 

käsittelemiseen; pyytää näin ollen, että 

rahoitusta lisätään, jotta 

turvallisuusinfrastruktuuri voidaan 

nostaa riittävämmälle ja 

nykyaikaisemmalle tasolle; 

15. ei hyväksy unionin talousarvion 

käyttämistä militaristisen ja uusliberaalin 

unionin rahoittamiseen; pitää 

tarpeellisena vaihtoehtoista ohjelmaa, 

jolla tuetaan rauhaa ja aseriisuntaa, 

kestävää kehitystä, ympäristöystävällisen 

sisäisen kysynnän lisäämistä 

progressiivisen palkkakehityksen avulla, 

täystyöllisyyttä, jossa turvataan 

työntekijöiden asiaan liittyvät oikeudet, 

sosiaaliturvaa, köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen poistamista sekä entistä 

parempaa sosiaalista ja taloudellista 

yhteenkuuluvuutta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Tarkistus  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kannattaa painokkaasti puolustusalan 

tutkimusaloitteita, joiden tarkoituksena 

on kannustaa jäsenvaltioita parantamaan 

yhteistyötään ja aikaansaamaan 

yhteisvaikutusta puolustusalalla; korostaa 

kuitenkin, että tällaiselle toiminnalle on 

annettava uusia resursseja, sillä se on 

uusi poliittinen aloite, joka vaikuttaa 

merkittävästi EU:n talousarvioon; pyytää 

lisäksi, että tutkitaan kaikki 

mahdollisuudet rahoittaa puolustusalan 

tutkimusohjelma, jolle osoitetaan budjetti 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä; muistuttaa, että 

perussopimusten määräyksiä on 

noudatettava, ja pitää puolustusalan 

yhteistyön lujittamista yhtenä tarpeen 

olevana vaihtoehtona, jotta vastataan 

EU:n kohtaamiin turvallisuushaasteisiin, 

joita pitkittynyt epävakaus unionin 

naapurustossa ja epävarmuus tiettyjen 

EU:n kumppaneiden sitoutumisesta 

Naton tavoitteisiin ovat aiheuttaneet; 

korostaa lisäksi tarvetta parantaa 

Euroopan puolustusalan kilpailukykyä ja 

innovointia, jotka voivat osaltaan edistää 

kasvua ja työpaikkojen luontia; vaatii 

jäsenvaltioita varmistamaan 

asianmukaisen budjetoinnin ulkoisten 

Poistetaan. 
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haasteiden käsittelemiseksi 

yhdenmukaisemmalla tavalla; panee 

merkille Euroopan puolustusrahaston ja 

sen tutkimus- ja valmiusikkunan 

perustamisen; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Tarkistus  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. toteaa jälleen olevansa vakuuttunut 

siitä, että unionin talousarviosta ei pidä 

rahoittaa aloitteita, jotka voivat olla 

haitaksi olemassa oleville unionin 

toimintapolitiikoille ja ohjelmille; toistaa 

olevansa sitoutunut erityisesti sellaisten 

aloitteiden rahoittamiseen, joiden avulla 

voidaan aktiivisesti edistää rauhaa, 

yhdentymistä ja yhteenkuuluvuutta 

koskevia unionin tavoitteita; muistuttaa, 

että perussopimusten määräysten 

noudattamisen lisäksi EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden yhteistyön lujittaminen ei 

saa missään tapauksessa heikentää 

sitoutumista rauhaan, kestävään 

kehitykseen ja puolueettomuuteen; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Tarkistus  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. painottaa, että yksi EU:n vakauden ja 

vaurauden säilyttämisen ehdoista on vakaa 

EU:n naapuruuspolitiikka; pyytää 

komissiota sen vuoksi varmistamaan, että 

etusijalle asetetaan investoinnit EU:n 

naapuruusmaihin ja täten tuetaan alueen 

pääasiallisiin ongelmiin puuttumiseen 

tähtääviä ponnistuksia, joita ovat 

muuttoliike- ja pakolaiskriisi ja vastaavat 

humanitaariset haasteet eteläisissä 

naapuruusmaissa ja Venäjän voimatoimet 

itäisissä naapuruusmaissa; muistuttaa, 

että EU:n kanssa assosiaatiosopimuksia 

täytäntöönpanevien maiden tukeminen on 

ensiarvoisen tärkeää poliittisten ja 

taloudellisten uudistusten helpottamisessa, 

mutta korostaa, että tällaista tukea olisi 

myönnettävä, kunnes kyseiset maat 

täyttävät tukikelpoisuuskriteerit erityisesti 

oikeusvaltion ja demokraattisten 

instituutioiden aseman vahvistamisen 

kannalta; 

21. painottaa, että yksi EU:n vakauden ja 

vaurauden säilyttämisen ehdoista on vakaa 

EU:n naapuruuspolitiikka; pyytää 

komissiota sen vuoksi varmistamaan, että 

etusijalle asetetaan investoinnit EU:n 

naapuruusmaihin ja täten tuetaan näiden 

alueiden pääasiallisia ongelmia eli 

talouden elpymisen tarvetta ja 

demokraattisen siirtymän laajentamista ja 

vakauttamista eteläisen naapuruston 

maissa, mikä edellyttää myös rahallista ja 

humanitaarista tukea, jotta voidaan 

selvitä näihin maihin Euroopan unioniin 

pääsyn toivossa tulevien 

maahanmuuttajien ja pakolaisten 

suuresta määrästä; toteaa, että monet 

itäisen naapuruston maista ponnistelevat 

edelleen kesken olevien 

siirtymämenettelyjen ja potentiaalisten 

konfliktien kanssa ja että tilanne alueella 

on edelleen herkkä; toteaa, että se 

vahvistaa tukea Minskin sopimuksen 

välittömälle täytäntöönpanolle, joka on 

äärimmäisen tärkeä EU:n itäiselle 

naapurustolle; muistuttaa, että EU:n 

kanssa tehtyjä assosiaatiosopimuksia 

täytäntöönpanevat maat ovat tuomittuja 

epäonnistumaan sekä taloudellisesti että 

sosiaalisesti ilman riittävää rahoitusta ja 

EU:n teknistä tukea poliittisten ja 

taloudellisten uudistusten helpottamisessa, 
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mutta korostaa, että tällaista tukea olisi 

myönnettävä niin kauan kuin kyseiset 

maat täyttävät tukikelpoisuuskriteerit 

erityisesti oikeusvaltion ja demokraattisten 

instituutioiden aseman vahvistamisen 

kannalta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Tarkistus  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  25 a. katsoo, että unionin nykyinen 

politiikka on lopetettava, jos halutaan 

todella ratkaista kestävään 

talouskasvuun, työttömyyteen, 

köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja 

(lähinnä tuloja koskevaan) epätasa-

arvoon liittyvät ongelmat; korostaa, että 

tarvitaan uutta strategiaa, jotta unioni voi 

edetä uuteen suuntaan siten, että taataan 

täystyöllisyys, kunnolliset työpaikat, 

toimeentulon turvaava palkkataso, 

sosiaalinen ja taloudellinen 

yhteenkuuluvuus sekä kattava 

sosiaaliturva kaikille ja siten 

mahdollisimman korkea elintaso; katsoo, 

että tässä yhteydessä olisi otettava 

huomioon kunkin jäsenvaltion ja 

erityisesti vähemmän kehittyneiden 

jäsenvaltioiden kehitystarpeet ja 

edistettävä todellista lähentymistä ja 

autettava vähentämään jäsenvaltioiden 

välisiä kehityseroja sekä nykyisiä 

taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia 

eroja; 

Or. en 
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Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  25 b. korostaa, että tarvitaan unionin 

johdonmukaista investointistrategiaa 

kestävää kehitystä ja työllisyyttä tukevan 

EU:n investointiohjelman muodossa niin, 

että unioni rahoittaa sitä vähintään 2 

prosentilla BKT:stä kymmenen vuoden 

ajan; korostaa, että ohjelmalla olisi 

täydennettävä jäsenvaltioiden samanlaisia 

julkisia investointeja; toteaa, että 

tällainen investointiohjelma rahoittaisi 

osittain itse itsensä BKT:n suurempana 

kasvuna ja suurempina verotuloina; 

pyytää komissiota ja neuvostoa 

sisällyttämään lisärahoituksen vuoden 

2018 talousarvioesitykseen; 

Or. en 

 

 


